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Václav Kautský: Reflexe revoluce v roce 1989 ve vybraných denících 

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Pra ze 
Bakalářská práce 
 
(Posudek vedoucího) 
 
Václava Kautského znám už poměrně dlouho, protože studuje na FHS značnou dobu. Při tom 

je jeho studium na FHS poznamenáno (snad především) tím, že jde o člověka hloubavého, 

váhajícího, až nerozhodného…Platí u něj, že v rozhodování je pro něj nejméně významným  

indikátorem čas: nejprve je nutno věnovat velmi dlouhou dobu rozmýšlení, aby pak mohlo 

zbýt co nejméně času na zpracování. Když to jde, tak tento postup několikrát opakovat. To 

ovšem nejde do nekonečna. Když už je nezbytné něco napsat, musí to být rychle, trochu 

překotně a zkratkovitě. A ovšem bez hlubšího vztahu k onomu poctivému, dlouhému, 

váhavému času rozhodování před tím…Ne, že by v tomto přístupu byl na FHS ojedinělý. U 

Václava Kautského jde ale o příznačný rys, který se samozřejmě dotýká i obhajované 

bakalářské práce. Proto jej připomínám. 

Téma se rodilo ze zájmu. Hledali jsme symbolické vyjádření části řekl bych „toku 

transformačního času“. Vzniklo pozoruhodné téma, jehož první krok zpracování autor 

prezentuje v předkládané bakalářské práci. 

Text začíná velestručnou charakteristikou revoluce v roce 1989. To, že se mu na dvou 

stránkách povedlo předvést tři hrubé gramatické chyby, není zas tak neobvyklé. I když (když 

připočtu několik dalších, např. na str, 33 a d.) jde o „slušný“ výkon! Horší jsou věcné chyby. 

Muselo k nim dojít, protože je text tak stručný. Nicméně - chtěl bych se zeptat: v jakém 

vztahu je lustrační zákon k členství v KSČ? A ještě: kde vzal autor prameny k oněm 

„zpochybňováním“ procesu předání moci mezi KSČ a OF? A ještě: jak vypadala mezinárodní 

situace na konci roku 1989 na rozdíl od situace třeba jen rok před tím? Spíše bych uvítal, aby 

v tomto věcném úvodu byl učiněn pokus o obsahové bloky, které je možné při analýze 

revoluce (či zvratu…) 1989 u nás vzít v úvahu. Především jako východisko pro budoucí 

obsahovou analýzu. 

K samotné analýze přistupuje autor trochu zmateně. V kapitole věnované výzkumné metodě 

není zcela jasné, co vlastně (z uvedených třídění metodických přístupů) autor využívá. Ani 

není jasné, kde začíná text o obsahové analýze a k čemu všemu se vztahuje. Chtělo by to asi i 

formálně přesněji roztřídit. Věcná oázka: proč se na str. 14 pod titulkem „Výběrový soubor“ 

mluví o „začátku operacionalizace“? Co se tu operacionalizací rozumí? 
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V analýze se autor dostal vlastně k jejímu prvnímu kroku, tj. prostorovému, žánrovému a 

autorskému (podle typů, ne podle autorů) kvantiativnímu přehledu. I tak předvedl velký kus 

práce. To je, myslím, pro Václava Kautského nejcennější zkušenost ze zpracování bakalářské 

práce: kolik úsilí je potřeba vynaložit než vznikne třeba jen jediný ověřený poznatek! A jak je 

za těchto okolností škoda času, který je věnován kroužení kolem tématu… 

Analýza sama je docela přehledná a vypovídající. Snad by stálo za to v úvodu prezentovat 

základní dimenze pro analýzu, tj. počty čísel zpracovávaných v jendotlivých letech a 

obdobích a celkové rozměry, které tak sloužily jako základ po srovnání. Pak by čtenář v textu 

trochu mén bloudil.  

Analýza je prezentovaná, její shrnutí ale méně. Tam zase autor udělal skok k souhrnným 

úsudkům. Asi by bylo vhodnější zamyslet se nad tím, co který žánr může znamenat při 

vyjádření postoje k popisované (zaznamenávané) události, případně blíže specifikovat 

„vlastní“ texty a také charakterizovat změny. U Práva je např. zcela markantní, že v druhém 

sledovaném období se jeho vztah i prezentace tématu změnily. Asi došlo ke změně onoho 

komunistického plátku… 

Práce Václava Kautského představuje dobrý první krok analýzy zvoleného tématu. Přes 

stručnost a uspěchanost jde o využitelnou analýzu pro případné další zpracování. Autor 

prezentoval schopnost zpracování nezbytné literatury (i když i tady je patrný spěch a jakási 

„letmost“ přístupu) a i udržení a dopracování zvoleného tématu. Doporučuji proto jeho práci 

k obhajobě a navrhuji ji ocenit někde kolem 30 bodů, tedy dvojkou. 

 

 

Libor Prudký 

FHS UK 

Praha, 9.6.2009 

 


